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Ett nytt resecentrum
Västerås växer snabbt. Inom 30 år passerar vi 200 000 invånare och tusentals 
 pendlar varje dag mellan Västerås och Stockholm eller andra orter i Mälardalen. 
Det finns många anledningar till det. En mångfald av framgångsrika företag, central 
strandlinje, ambitiöst bostadsbyggande och ett levande city är bara några exempel. 

När resandet ökar ställer det krav på ett resecentrum med bra tillgänglighet, bra 
samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och 
gång. Därför behöver vi bygga om hela resecentrum och området omkring, för att 
möta och välkomna framtidens tåg och trafik, fler pendlare, nya västeråsare och  
nya besökare.

Här samlar vi allt det där som kännetecknar  
vår stad – viljan att tänka nytt, innovativt  
och miljösmart!
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Vill du läsa mer om hela planprocessen så finns det mycket information på  
www.vasteras.se/resecentrum.

IDÉ, SKISS  
OCH FÖRSLAG

Arkitekter får ta fram  
förslag. Vi utreder,  

utvärderar och justerar 
förslagen.

ANTAGANDE

Kommunfullmäktige 
antar den slutgiltiga 

detaljplanen.

Här får du  
vara med och 
tycka till igen!

GRANSKNING

Ett justerat förslag 
ställs ut. Myndigheter 

och allmänhet får tycka 
till igen. 

SAMRÅD

Planförslaget ställs ut. 
Myndigheter och  

allmänhet får tycka till. 

LAGA KRAFT

Detaljplanen har vunnit 
laga kraft och börjar 
gälla. Byggprocessen 

kan börja.

ÖVERSIKTSPLAN

Beskrivning av  
målsättning och  
förutsättningar.

PLANUPPDRAG

Vi tar fram ett förslag 
på detaljplan, med en 

plan beskrivning och en 
plankarta.

Synpunkterna  
bearbetas.

Mindre  
justeringar.

HÄ

R ÄR VI NU!

Här får du  
vara med och 

tycka till!

KVARTAL 2–3 2019

KVARTAL 4 2019

2019/2020

Från idé till byggstart
Så här ser hela planprocessen ut.

Om detaljplanen
Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som styr användning av mark- och 
vattenområden. Den ligger sedan till grund för bygglovet.

Innan en detaljplan kan antas ska alla ha fått möjlighet att tycka till om förslaget, 
först vid ett samråd och sedan vid en granskning. Samråd för detaljplanen för nytt 
resecentrum genomförs 8 oktober–18 december 2018.
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Inledning
Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett cirka 12 hektar stort område 
i centrala Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Framtida resecentrum ska i 
större utsträckning än idag vara en integrerad del av centrala Västerås genom att 
båda sidorna av järn vägen knyts samman av nya stråk, passager och hus.

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för ett nytt resecentrum med lokal, regional 
och nationell kollektivtrafik samlat i en punkt. Det ska även vara enkelt att gå och 
cykla till och genom området. Ytan för befintligt resecentrum utökas och utnyttjas 
effektivare än tidigare. 

Detaljplanen vill samtidigt möjliggöra för verksamheter, service och bostäder 
i direkt anslutning till resecentrum. 

Bakgrund
1997 blev den nuvarande centralstationen i Västerås klar. Den byggdes enligt 
dåtidens förutsättningar och sedan dess har både Västerås befolkning och resandet 
i regionen ökat betydligt mer än förutspått. Även vårt sätt att leva förändras i snabb 
takt till följd av bland annat digitalisering och hållbarhetsfokus.

Många av företagen i Västerås befinner sig på en internationell marknad. En  
utveckling av resecentrum är viktig i både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

I slutet av 2007 påbörjades en utredning kring hela stationsområdets utvecklings-
möjligheter. Samtliga medverkande aktörer enades om en målbild för ett nytt 
resecentrum där trafik och service för tåg, buss, bil, cykel och gång ska samordnas. 
Projektet utformades på stadsledningskontoret i slutet av 2010 och fick namnet 
3B (Bygg Bort Barriärer). Sedan 2017 heter det Mälarporten. Projektet är stort och 
komplext med många inblandade aktörer.

14 500 arbetspendlare

12 600 arbetspendlare

1 600 gymnasieelever

Pendling till och från Västerås varje dag

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Invånare

Idag  
Sveriges 
sjunde 
största 
kommun

2033

2050

Västerås – en stad som växer

Hälften av Sveriges befolkning bor  
inom en radie av 15 mil från Västerås 

Västerås
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Detaljplan
Resecentrum

Projekt
Mälarporten

Mål för Mälarporten
• Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city och Mälaren,  

och bidra till ett utvidgat och stärkt city;

- attraktiva kvartersytor för kontor, bostäder, handel och service

- attraktiva allmänna ytor och ett tilltalande och effektivt resecentrum.

• Området ska präglas av tillgänglighet;

- öppet, lättillgängligt och framkomligt för alla 

- bidra till ökad tillgänglighet både inom Västerås och mellan Västerås  
och andra platser.

• Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad 
 bebyggelse i kvartersstruktur och varierad skala, med kontraster mellan nytt och 
gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för att ge 
karaktär och identitet.

• Vi ska skapa en stadsdel som är ett viktigt steg på vägen i den långsiktiga 
 utmaningen att vara den hållbara kommunen.

Resecentrum – en del av Mälarporten
Avgränsning för Projekt Mälarporten (blå linje) 

samt avgränsning för detaljplan för  
rese centrum (röd linje).
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Mål för resecentrum
• Resecentrum ska bli en attraktiv och effektiv knytpunkt för alla transportslag och 

för resor inom, genom, från och till Västerås. Resecentrum ska ha en spännande 
utformning och vara väl funktionsmässigt integrerat i stadens flöde. Resenären 
ska stå i fokus, och människan i centrum. Det ska vara en trygg, säker, tillgänglig 
och välkomnande mötesplats, som är kommersiellt bärkraftig och har en hög 
servicegrad.

• Västerås nya resecentrum ska fungera som ett landmärke. Det ska utmärkas av 
dubbelsidighet där alla entréer upplevs som framsidor. Gestaltningen av det nya 
resecentrumet i Västerås är speciellt viktigt och ska utmärka sig självständigt och 
kraftfullt.

• Framtida resecentrum ska, i betydligt större grad än idag, vara en integrerad del 
av centrala Västerås. Det nya resecentrum ska blicka framåt mot 2030 och även 
vara utvecklingsbart för att klara behoven 2050.

Planområdet
Planområdet ligger centralt. Inom en radie på 500 meter från järnvägsstationen 
och bussterminalen finns bostadsområden, större arbetsplatsområden och Västerås 
centrum med handel, kultur, restauranger, bostäder och arbetsplatser.

Området har tre tydliga barriärer som skiljer de centrala stadsdelarna från de 
 Mälarnära stadsdelarna: järnvägsspåren, Kungsängsgatan och Södra Ringvägen.

Järnvägsstationen och bussterminalen är platser dit många rör sig, både gående, 
cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Många passerar även genom området 
när de ska ta sig till andra platser i staden.
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Området idag
Karta över detaljplaneområdet och det som 
finns där idag. Området är cirka 12 hektar stort 
och har idag en låg exploatering.
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PLANFÖRSLAG
Till grund för detaljplanen ligger det förslag som arkitekterna BIG (Bjarke 
Ingles Group), Tyréns samt Kragh og Berglund har tagit fram för nytt rese-
centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 3 juni 2015.  
Därefter har förslaget bearbetats ytterligare. 

BIG har tagit ett helhetsgrepp för planområdet och även tagit fram  
underlag och förslag för Vasatornet, Sigurd 3 samt Östermalmsterrassen. 



POPULÄRVERSION | DETALJPLAN FÖR NYTT RESECENTRUM          9

En stad – ett tak
Västerås resecentrum samlar hela stadens 
infrastrukturella knutpunkt under ett 
tak. En byggnad som snarare förenar än 
åtskiljer funktioner. Taket bjuder besökaren 
välkommen till Västerås samtidigt som det 
ger resecentrat en tydlig identitet. Det är 
ett tak som breder ut sig, bjuder in från 
alla håll och skapar rumsliga sammanhang.
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Övergripande riktlinjer för planeringen
Detaljplanen är utformad med hänsyn till ett antal övergripande riktlinjer. Dessutom 
följer planen de nationella riktlinjer och lagar som finns för markföroreningar och 
buller.

Bebyggelse och gestaltning

När det gäller bebyggelse i området utgår detaljplanen från arkitekternas vision och 
de principer som finns med i den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet. 
Detaljplanen tar hänsyn till särskilda krav för bebyggelse nära järnväg.

Området ska utformas som en tät kvartersstad där det är möjligt, med byggnader i 
gedigna material och med genomtänkta och nyskapande funktioner. Särskild omsorg 
ska läggas på utförandet i ögonhöjd och mot offentliga utrymmen.

Torg och andra offentliga platser ska utformas så att de upplevs inbjudande, över-
blickbara, tillgängliga och trygga. Det är även viktigt att de som vistas i området har 
möjlighet att se Mälaren. Biltrafiken ska inte dominera, utan det ska finnas gott om 
plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Offentlig konst

Västerås stad strävar alltid efter att ge viktiga platser en konstnärlig utsmyckning.  
Inom planområdet finns flera möjliga platser för detta. Var och hur bestäms i 
 samband med vidare planering och projektering.

Fotomontage – Vy från Mälaren enligt förslaget.

99 meter norr om spåren

Höjdbegränsningar i området

80–91 meter  
söder om spåren
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Universell design

Universell design betyder att någonting utformas för att vara användbart för en så 
stor del av befolkningen som möjligt. I det här fallet betyder det att resecentrum 
ska vara tillgängligt för alla grupper i samhället. Universell design är något som har 
 funnits med från början i planeringen av nytt resecentrum och det kommer fortsätta 
att vara viktigt, till exempel i utformandet av områdets offentliga miljöer. 

Parkering

Västerås stads gällande riktlinjer för antal parkeringsplatser i ett område ska följas. 
Om någon fastighetsägare vill skapa fler parkeringsplatser än vad normen kräver så 
får det inte minska ytan för gröna gårdar/uteplatser. På sikt ska alla parkeringsplatser 
inom Mälarportens område samordnas i gemensamma parkeringshus. Idag används 
20 procent av den totala ytan inom Mälarporten till markparkering.
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Planförslagets delar
Kartan visar detaljplanens område och de 
olika delar som presenteras i planförslaget.
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RESECENTRUM
Västerås resecentrum kommer att bli en djärv och modern byggnad med ett tak som 
förenar och binder samman stadskärnan med de nyare stadsdelarna vid Mälaren. 

Nytt resecentrum byggs på ungefär samma plats som nuvarande stationsbyggnad. 
I förslaget finns två resecentrumsbyggnader; en i väster och en i öster. Alla flöden 
samlas under ett gemensamt tak som har fyra entréer, en i varje hörn, där taket reser 
sig i en spets. Båda byggnaderna har passager över spåren, utformade som sluttande 
torg med inslag av grönska, där gående och cyklister kan passera genom området 
dygnet runt. 

Dagens resecentrum
Västerås resecentrum består idag av en stationsbyggnad, plattformar, spår, en 
bussterminal samt angörings- och parkeringsytor. Stationsbyggnaden byggdes 1997 
och är för liten och för trång under rusningstrafik. Inga av resecentrumets huvuddelar 
anses i dagsläget vara tillräckligt stora eller tillräckligt funktionella. 

Utbudet av service på stationen motsvarar inte stadens storlek och passagen över 
spårområdet är inte öppen dygnet runt, vilket gör att man vissa tider måste ta långa 
omvägar för att ta sig till andra sidan.

Enligt Trafikverkets bedömning är stationsbyggnaden för liten, men spårkapaciteten 
är däremot tillräcklig, både för dagens behov och för en längre tid framöver.
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Det nya förslaget
Den nuvarande stationsbyggnaden kommer att rivas och ersättas av ett nytt rese-
centrum med två delar, en byggnad i väster och en i öster. Båda sträcker sig över 
spåren och förbinds av ett gemensamt tak norr om spårområdet.

Byggnaden i väster, Sigurdspassagen, är störst och kommersiella ytor placeras i 
huvudsak här; restauranger, kaféer, kiosker, service med mera. Fokus ligger främst på 
resenärer, men även andra som passerar resecentrum. Byggnaden i öster, Kungsängs-
passagen, bidrar till att avlasta Sigurdspassagen och ökar trafiksäkerheten genom att 
minimera spårspring.

Taket lyfts högt upp i hörnen och faller sedan ner mot fasadernas mitt. De lyfta 
hörnen illustrerar stadens flöden och bjuder in staden utanför. De fyra hörnen är 
 noggrant inpassade i stadens struktur och skapar tydliga entréer.

Entréerna är i gatuplan men båda byggnaderna sträcker sig över spårområdet i form 
av avsmalnande broar, vilket minimerar konstruktionen och därmed byggkostnader-
na. På södra sidan förs broarna ned till marknivå genom terrasser som sluttar nedåt 
vinkelrätt mot spårområdet. På norra sidan går terrasserna ned till markplan parallellt 
med Södra Ringvägen. Terrasserna kan användas av cyklister och gående och är en 
koppling mellan city i norr och Mälaren i söder.
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Förslag på nya namn
Byggnation av nytt resecentrum skapar behov 
av nya namn. Här är de förslag som Västerås 
stads namnberedningsgrupp tagit fram. För att 
underlätta orienteringen har terrasserna fått 
namn med koppling till omgivningen.
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Sigurdspassagen från insidan.

Trafik och parkering
I det nya förslaget kan bilar köra fram till entrén vid Vasaterrassen via Färdvägen som 
går parallellt med Södra Ringvägen. Söder om spåren kan bilar köra fram till entrén 
vid Sigurds terrassen via Sigurdsgatan och till entrén vid Kungsängsterrassen via 
 Lillågatan, en ny infart från Kungsängsgatan.

Entrén vid Östermalmsterrassen är omgiven av busshållplatser, så där kommer det 
inte gå att köra fram med bil. Infart till det föreslagna parkeringshuset och kontors-
huset vid terrassen blir från Södra Ringvägen öster om byggnaderna.

Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning samt ett flertal korttids-
parkeringar ordnas i direkt anslutning till alla entréer utom den vid Östermalms-
terrassen. Utöver det kommer parkeringshus att finnas i direkt anslutning till 
 planområdet, så pendelparkering kan ordnas inom 100–150 meters gångavstånd 
från närmsta entré.

Cykelparkeringar kommer att finnas vid samtliga entréer.

Service
Detaljplanen möjliggör service, till exempel restauranger, kaféer, butiker, kiosker och 
ytor för olika event. Fokus ligger främst på resenärer, men även andra som passerar 
resecentrum.
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BUSSTERMINAL
Detaljplanen föreslår en utökning av dagens bussterminal österut, så att den sträcker 
sig längs Södra Ringvägen, från Sigurdspassagen, förbi Kungsängspassagen och 
ända fram till Gjutare Granströms gata. 

Förslaget är att utforma terminalen som en central plattform med dubbelriktad buss-
trafik längs den södra sidan.

På den centrala plattformsdelen uppförs klimatskyddade väntrum. Hållplatslängderna 
ökas väsentligt jämfört med dagens terminal. Totalt kommer det att rymmas cirka 30 
hållplatser. 

Förslag på ny bussterminal.
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Smidiga byten
Byten mellan bussar blir enkelt eftersom de flesta bussar får hållplatser på ömse 
sidor av den centrala plattformen. Huvudinriktningen är att östgående bussar har 
hållplatser mot Södra Ringvägen medan västgående bussar och bussar mot centrum 
har hållplatser längs den södra busslingan. En logisk uppdelning som gör det lätt för 
resenärer att hitta rätt buss.

Byten mellan buss och tåg sker via rulltrappor och hissar från bussterminalen och 
stationens plattformar. Det finns också övergångsställen så att resenärer kan ta sig 
direkt från bussterminalen till det norra plattformsläget.

Hållplatser för ersättningsbussar finns reserverade längs Södra Ringvägen, dels på 
båda sidor intill Vasaparken, dels intill Mimerkvarteret.

Framtida kollektivtrafik
Västerås stad arbetar för närvarande med projekt Framtidens kollektivtrafik, i nära 
samarbete med Region Västmanland. Syftet är att kartlägga och möta framtida 
 kollektivtrafik med sikte mot 2050. 

Detaljplanen är utformad så att även längre fordon (till exempel spårvagnar eller 
längre bussar) ska kunna få plats i framtiden. Det gäller utformningen av sådant som 
svängradier och höjd under tak samt möjlig längd på hållplatser. Förslaget ger en 
bussterminal som är flexibel och utvecklingsbar för framtidens kollektivtrafik. 
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SIGURD 3
Fastigheten Sigurd 3, som ligger direkt söder om järnvägsspåren, utgör den största 
byggbara delen av planområdet. Det är ungefär tre hektar som i detaljplanen 
omvandlas till ett kvarter med både bostäder, kontor, affärer, förskola och parkering. 
Ungefär 300 lägenheter finns med i förslaget för kvarteret.

Inom kvarteret ryms två av entréerna till nya resecentrum. Läget nära både rese-
centrum, centrum och Mälaren gör det till ett av de viktigaste utvecklingsområdena 
i Västerås. Samtidigt ger läget även utmaningar och begränsningar med hänsyn till 
väg- och järnvägsbuller, transporter av farligt gods och andra störningar.

Idag är kvarteret glest exploaterat, med verksamhetslokaler och parkeringsplatser. 
Området är dåligt integrerat med övriga Västerås, vilket till stor del beror på att 
 järnvägen utgör en barriär mellan innerstaden och Mälaren. 

Förslaget är att befintlig byggnad på Sigurd 3 rivs och ger plats åt ett helt nytt 
kvarter. På så sätt kan kvarteret utvecklas optimalt i samspel med resecentrum, vilket 
skapar orienterbarhet, tydligt sammanhang och hög tillgänglighet.
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Det nya förslaget
Den nya bebyggelsen uppförs i en traditionell kvartersstruktur. Sigurd 3 ligger i ett 
utsatt läge nära både järnväg och Kungsängsgatan. Kvartersstrukturen hjälper till att 
skapa en skyddad gård, fri från biltrafik och med mindre buller.

För att kvarteret inte ska bli en ny barriär i staden är det viktigt att det finns flera 
öppningar, både mot järnvägen och mot Kungsängsgatan. Detaljplanen föreslår även 
en gång- och cykelväg genom kvarteret för att göra det smidigt att ta sig mellan 
Sigurdsterrassen och Kungsängsterrassen.

Sigurdskvarteret är ett stort kvarter och det är därför extra viktigt hur innergården 
utformas. Gården kan delas upp genom huskroppar och planteringar. Mellanrummen 
mellan husen kan se olika ut och vara mer eller mindre öppna mot omgivningen. Det 
skapar flexibilitet, förutsättningar för olika funktioner och robusthet över tid.

Under kvarteret kommer ett parkeringsgarage i två plan att finnas, med infarter 
under de båda terrasserna. Det gör att ytorna mellan resecentrums båda entréer på 
södra sidan kan hållas fria från biltrafik. 

VÄSTERÅS /VTC
 2017.07.07- SIGURD 3

BIG + TYRENS + K&B

Courtyard arangement based  on views to the historical center and lake 
Malaren, travel center and street connections. A dale of social activity 
and shops along the main path in the courtyard occurs. 

Typical courtyard conditions

SKYLINE

The design is made uniform by having uniform repetition of similar blocks that create a dinamvflow of people. Instead of creating a 
closed and introverted courtyard, we open it both for views and access and create a trully identity. Even though the blocks are divided 
individually in order to keep the design coherent, the number of facade typologies and  materials are limited to one per building. The 
residential  volumes and office volumes  differ with less nuances and deviations. In its materiality, it is suggested  to be implemented 
simple and sensible solutions for energy optimization. On the perimeter of the courtyard we suggest a porous facade with balconies for 
acustic optimization and daylight efficiency.

Kvarterets olika nivåer
En förenklad principskiss med de olika 
nivåerna inom kvarteret.

Kvarter med innergård
Sigurdskvarteret sett uppifrån, med hus-
kroppar i olika höjd, punkthus, gång- och 
cykelbana samt planteringar.

Exempel på två olika utformningar  
av byggnadernas fasader.
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VASATORNET
Vasatornet är en hög byggnad som planeras vid foten av Vasaterrassen, mellan Södra 
Ringvägen och spårområdet, för att  markera entrén till resecentrum. Byggnaden 
öppnar upp sig mot Mälaren i söder med sin glasade, öppna fasad med takterrass. 
Mot norr lutar byggnaden svagt ut mot Södra Ringvägen.

Den befintliga gång- och cykeltunneln från Vasaparken kommer ut precis vid 
 Vasatornets norra entré. Där börjar även Vasaterrassens ramp upp mot resecentrum, 
så det blir ett viktigt gång- och cykelstråk. Genom sin höjd kommer tornet att synas 
från stora delar av centrala Västerås och bli en navigeringspunkt, tillsammans med 
resecentrums tak.

Utformning och gestaltning
Markytan där Vasatornet placeras är endast 850 kvadratmeter vilket skapar en del 
begränsningar för hur byggnaden kan utformas. Utformningen begränsas också av 
tornets läge så nära järnvägsspår, med buller och annat. 

Tornet föreslås bli 99 meter högt, vilket motsvarar 28 våningar. Med en sådan höjd är 
det viktigt att Vasatornet utformas så att byggnaden upplevs som lätt. Byggnadens 
lutning och vridning ger dessutom ett skulpturalt uttryck.
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LANDMÄRKE / RIKTMÄRKE FÖRDELNING AV PROGRAMBULLERPÅVERKAN

< 80 m från mark

30 M.
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30 M.

RISK AVSTÅND
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30 M.

RISK AVSTÅND

UTVIDGA FÖR ATT SKAPA GÅRDSRUM/ATRIUM TRYCK IN FÖR ATT ANPASSA TILL TOMT SYDFASAD UTGÅR OCH ERSÄTTS AV STOR ÖPPNING 
DÄR GÅRDSRUMMET BLIR SOM SMALAST
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2.4 KONCEPT

Byggnadens höjd begränsas till stax under Skrapans höjd på 
80 meter. Tornet får en elegant utformning som orienterar 
sig mot Mälaren och stadskärnan. Med utgångspunkt i 
bullerutredningen skulle programmet för bostäder begränsas 
till de övre 30-40% av tornet. Denna fördelsning skulle dock 
kunna vändas till 70% bostäder och 30% kontor genom att 
introducera en tyst sida för bostäder.

För att kunna uppnå en tyst sida på en tomt som är utsatt för 
buller både från järnvägen och Ringvägen måste man så långt 
möjligt etablera en gårdsmiljö eller liknande som kan agera 
buffert gentemot buller.

Den över delen av tornet ökar i djup och öppnas upp för att ge 
plats till en gårdrum. För att få plats på den smala tomten dras 
bottenvåningens hörn in på den norra sidan.

Tornets geometri gör att tornets gård/atrium blir smalare ju 
längre ned man kommer. För att uppnå maximalt antal våningar 
med bostäder utgår därför sydfasaden bort när gårdrummet får 
ett mindre mått än 8 m. Genom att ta bort fasaden får man 
också etableret en vertikal kvartersbebyggelse, man får bättre 
dagsljusförhållanden i gården och bostäderna, samtidigt som 
man uppfyller kravet om en tyst sida.

VÄSTERÅS RECECENTRUM       VTC
 TILLÄGGSUPPDRAG    2015.12.11

BIG + TYRENS + K&B

Vasatornets utformning
Konceptet kring gestaltningen av  
Vasatornet. Byggnadens utformning har flera positiva effekter; fler lägenheter får söderläge och 

sjöutsikt och fler av lägenheterna kan utformas som genomgående vilket möjliggör 
en större spridning av lägenhetsstorlek. Tack vare tak terrassen kan fler lägenheter få 
balkonger och en gemensam uteplats. Den stora öppningen på södra fasaden är helt 
glasad för att skydda innergård och bostäder från järnvägsbuller.

En solstudie har genomförts för att se hur byggnaden skuggar Vasaparken. Eftersom 
det är ett punkthus är det enbart små delar av parken som påverkas åt gången. 
Under sen eftermiddag skuggas Vasaterrassen.

ur utvecklingssynpunkt.

VY ÅT MÄLAREN

VASAPARKEN

VIKTIGT VY OCH GÅNGVÄG FRÅN 

VÄSTERÅS STADS KÄRNA

VIKTIG BIL OCH BUSS GATA GEN
OM

 CITY

STADSHUSTORNET

ASEATORNET

SKRAPAN, 
MIX USE

DOMKYRKA TORNEN

JÄRNVÄGEN

RINGVÄGEN
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VÄSTERÅS RECECENTRUM       VTC
TILLÄGGSUPPDRAG    2015.12.11

BIG + TYRENS + K&B

Siktlinjer
Vasatornet står som fond i den nord-

sydliga viktiga axeln som går från 
Stadshuset genom Vasaparken och 
avslutas i gång- och cykel tunneln.

Vy från Södra Ringvägen
Vasatornet lutar svagt ut mot Södra Ringvägen. 
Vasaparken syns till vänster i bild.

Utvidga för att skapa gårdsrum/atrium. Tryck in för att anpassa till tomt. Sydfasad utgår och ersätts av stor öppning 
där gårdsrummet blir som smalast.
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ÖSTERMALMSTERRASSEN
Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och 1:194

Det nordöstra planområdet är området mellan Södra Ringvägen och järnvägen, mitt-
emot Mimerkvarteren. Området utgörs främst av fastigheten Västerås 5:9, men även 
delar av fastigheterna Västerås 5:1 och 1:194 ingår. 

I markplan kommer området att tas i anspråk för den förlängda bussterminalen. 
Ovanpå bussterminalen är förslaget att bygga ett punkthus för kontor samt ett 
parkeringshus. 

I området hamnar även en av entréerna till resecentrum. Förslaget är att bygga en 
cykelväg från entrén till Kopparlunden, parallellt med järnvägsspåren.

Efter en framtida spårombyggnad kommer områdets fastigheter att ligga närmare 
järnvägsspåren än i nuläget. Förslaget är baserat på framtida spårutformning. 

Fastigheten påverkas av en mängd faktorer som begränsar möjlig markanvändning. 
Samrådet är ett viktigt tillfälle att få in synpunkter från alla som berörs, så att  
förslaget kan bearbetas och ge området möjlighet att utvecklas på bästa sätt. 

Kontor och parkeringshus
Skiss över området med de planerade 
byggnaderna. I förgrunden syns förslaget 
för kvarteret Sigurd 3.
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TRAFIK, GATOR, PARKERING
Gatustrukturen inom planområdet ska underlätta framkomligheten, ha en god funk-
tion och skapa attraktiva stadsrum att röra sig längs. Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
är prioriterat. Till exempel ska gång- och cykelbanor utformas så att gående och 
cyklister kan ta sig fram i området utan att behöva anpassa sig efter biltrafik.

Förslaget är att skapa två nya gång- och cykelpassager över spåren. Det gör det 
betydligt enklare att ta sig mellan centrala Västerås och området på andra sidan 
järnvägen.

Längs Södra Ringvägen är förslaget att placera cykelbanan på den norra sidan.

Platsens förutsättningar
Resecentrum omges i norr av Södra Ringvägen och i söder av Kungsängsgatan. Båda 
gatorna är genomfartsleder med hög andel tung trafik. De utgör, tillsammans med 
järnvägsspåren, fysiska barriärer för den som vill ta sig från centrala Västerås till 
Mälaren.

Idag finns det inga cykelvägar mellan city och Mälaren i planområdet. Det finns en 
passage för fotgängare, men den är bara tillgänglig när järnvägsstationen är öppen.

Planområdet har idag tre större områden för parkeringsplatser – ett söder om spåren 
och två norr om spåren. 
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Cykelparkeringar
Karta över planområdet med planerat antal 
cykelparkeringar.

Parkering
I den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet har man slagit fast att mark-
parkering för bilar ska avvecklas och ersättas av parkeringshus och parkering längs 
gator i form av kantstensparkering. Förslag finns på två lägen för parkeringshus 
precis utanför aktuellt planområde, men fram till att dessa är byggda kommer mark-
parkeringarna forsätta att användas.

Ett antal korttidsparkeringar och parkeringar för personer med funktionsnedsättning 
kommer att finnas vid tre av resecentrums entréer. Där kommer det även att finnas 
möjlighet till angöring för taxibilar.

Cykelparkeringar kommer att finnas både inne och ute i anslutning till resecentrums 
entréer. Det kommer att finnas utrymme för cykelservice, cykel butik, förvaringsboxar 
för hjälmar, cykelpump och uppfräschningsytor med dusch och toalett.

Parallellt med samrådet pågår översyn av förslaget för att möjliggöra fler cykel-
parkeringsplatser inom plan området.
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GRÖNSTRUKTUR OCH  
ALLMÄNNA PLATSER
Detaljplaneförslaget för resecentrum innebär att fler människor kommer att  passera, 
vistas och bo inom planområdet. Det kommer att medföra krav på de allmänna 
 platserna som dels ska kunna hantera flödet av alla passerande människor, dels 
kunna erbjuda attraktiva mötesplatser för både boende och besökare.

Det ska vara lätt att orientera sig i området och det ställs höga krav på tillgänglighet 
och trygghet, eftersom stråken kommer att användas stora delar av dygnet.  Genom 
förslaget stärks stråken som förbinder city med Mälaren och nya mötesplatser 
 skapas, främst genom de nya terrasserna.

Förutsättningar
Planområdet har i nuläget inga allmänna ytor som torg eller parker. De ytor som 
inte är bebyggda består till största delen av asfalterade parkeringsplatser och gator. 
Grönskan utgörs främst av träd och buskar runt parkeringarna och längs gatorna.

Förslag
Planförslaget innebär att det skapas fler allmänna ytor; nya torg, gång- och cykel-
vägar samt två passager över spåren. Passagerna inleds och avslutas med sluttande 
terrasser så att det blir ett sammanhängande landskap som sveper över spårområdet. 
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I de stora flödena finns lugna nischer där människor kan sitta och betrakta, vänta 
och mötas. Flöden koncentreras med hjälp av växtlighet, utrustning och belysning. 
Entréerna till resecentrum ansluter till flöden som redan är etablerade i staden och 
de leder resenärer och stadsbor vidare genom resecentrum.

Genomförandet av förslaget innebär att många befintliga träd inom planområdet 
kommer behöva tas bort på grund av grundläggningsarbeten, marksaneringar, 
nya gång- och cykelflöden och passager, framdragning av ledningar och en ny 
bebyggelse struktur.  

Nya träd kommer att planteras istället för de som tas bort, dels inom området, dels 
utanför planområdet längs Kungsängsgatan. Återplanteringen kommer att ske under 
en längre tidsperiod än normalt, eftersom hela stadsdelen är under omvandling 
under lång tid framöver och byggs ut i etapper. 

Ett antal av träden som behöver tas bort är biotopskyddade alléträd och träd med 
mistlar. Västerås stad ansöker om dispens för att få ta bort dem, och den ansökan 
hanteras parallellt med detaljplaneprocessen. 

Gröna tak
Ett förslag för att skapa mer grönska vid 
resecentrum är att ha växtlighet på taken 
över perrongerna, så kallade ”gröna tak”.
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Hälsa och säkerhet
Detaljplanen behöver självklart utformas med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet. Planområdets läge ger vissa utmaningar och begränsningar; det bullrar 
och vibrerar från vägar och järnvägar, farligt gods transporteras genom området och 
verksamheter i närheten är omgärdade av skyddszoner. Det finns dessutom mark-
föroreningar i området efter tidigare industrier att ta hänsyn till.

Skyddsavstånd
Öster om aktuellt område har Lantmännen en spannmålsanläggning, bestående av 
spannmålssilo och foderpelletsanläggning. Anläggningen påverkar omgivningen 
genom buller från fläktar, trafik vid lastning/lossning och att damm och stoft kan 
spridas i luften. Därför har anläggningen en skyddszon på 200 meter från silons mitt.

Skyddszonen täcker i princip hela kvarteret Sigurd 3. En förutsättning för att kunna 
bygga bostäder och förskola där är därför att siloverksamheten flyttar till någon 
 annan plats. Västerås stad diskuterar redan med Lantmännen om en sådan flytt.

Om Lantmännens verksamhet flyttar är planen att omvandla kajen från lastkaj till 
promenadstråk med terrasser mot vattnet. Västerås stad har inlett en dialog med 
Sjöfartsverket om att inte längre klassificera kajen som allmän hamn. 

Öster om silon finns Västerås avloppsreningsverk. På grund av lukt från reningsverket 
finns vissa restriktioner när det gäller markanvändningen inom en zon av 200 meter. 
För närvarande pågår en utredning om att antingen flytta eller bygga in avlopps-
reningsverket, för att på så sätt få ner skyddsavståndet.

Skyddszonen berör endast ett hörn av planområdet där förslaget är gata och torg. 
Ingen föreslagen bebyggelse påverkas.
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Tillgänglighet
Planeringen av resecentrum behöver anpassas till krav som tillgodoser flera olika 
grupper; yrkesverksamma och pensionärer, barn och ungdomar, människor med och 
utan bil, fotgängare och cyklister.

Tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning har särskild 
 betydelse. Utöver det behöver även barnperspektivet lyftas fram. Resecentrum ska 
helt enkelt vara tillgängligt för alla grupper i samhället.

Planförslaget har granskats ur tillgänglighetssynpunkt. Här är några aspekter som 
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet:

• Placering av sittplatser i området

• Meetingpoints för personer som behöver ledsagare

• Tillgång till toaletter

• Orientering/skyltning för att underlätta för besökare

• Rätt utformade hissar, rulltrappor och trappor

• Tillgängliga terrasser/passager över spåren

• Bra belysning

• Bra ljudmiljö

• Parkering nära entréer för personer med funktionsnedsättning.

Trygghet
Med trygghet menas den upplevda tryggheten eller otryggheten som en individ 
upplever på en plats. 

Här är några viktiga aspekter för trygghet vid byggnation av nya järnvägsstationer:

• Funktionsblandad omgivning – Det är bra att blanda affärer, bostäder, arbets-
platser och restauranger så att det rör sig människor i området under dygnets alla 
timmar.

• Transportslagsövergripande trafik – En station där flera transportslag  samsas 
skapar en naturlig genomströmning av människor, vilket ökar den upplevda 
 tryggheten.

• Utformning – Viktigt med utformningen av plattformar, hållplatser och 
 parkeringar så att de upplevs som trygga och tilltalande. 

• Funktionell och bra belysning – Rätt belysning är viktigt för att skapa 
 trygghet.

• Flera entréer till stationsområdet – Med flera entréer ökar tillgängligheten 
och genomströmningen. Med stationen som en naturlig genomfart i stadsrummet 
skapas liv och rörelse under stora delar av dygnet.

Alla aspekter har funnits med i planeringen av Västerås nya resecentrum.
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Konsekvensbeskrivning
Att bygga ett nytt resecentrum är ett stort och omfattande projekt, där den  befintliga 
stationen ersätts med ny byggnation. Planförslaget bidrar till att främja ett ökat 
 kollektivt resande, vilket är bra för både Västerås och regionen.

Ett nytt resecentrum bidrar till förbättrad trafik och tillgänglighet. Byten mellan olika 
trafikslag underlättas. Cyklister och fotgängare kommer fram lättare och spår-
områdets barriäreffekt minskar.

Planförslaget innebär en förändring av stadsbilden, eftersom den nya stations-
byggnaden utmärker sig både vad gäller gestaltning och höjd. Förslaget innebär 
ingen ökning av bullret i området. Däremot kan biltrafiken minska i andra delar av 
staden/regionen/landet, när fler väljer att åka kollektivt.

Planområdet blir mer tillgängligt och bedöms upplevas som tryggare efter 
 detaljplanens genomförande.
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Genomförandefrågor
Genomförandetiden är 10–15 år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft.  
För bussterminalen och Kungsängspassagen är genomförandetiden 15 år,  
för övriga området 10 år. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
 enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras. Efter genomförande tiden  
fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att 
 fastighetsägare har rätt till ersättning.

Västerås stad är huvudman för allmänna platser, resecentrums tak och bussterminal 
medan fastighetsägarna ansvarar för utbyggnad inom den egna fastigheten. All-
männa medel kommer därför att användas för att bygga taket, bussterminalen och 
allmän platsmark i resecentrum, för att möjliggöra central solelanläggning och för 
att bygga Vasaterrassen (utifrån en överenskommelse inom Västerås Central AB, som 
Västerås stad äger tillsammans med Jernhusen).
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Genomförande i etapper
Utvecklingen av Västerås resecentrum kommer 
att genomföras som ett projekt i fem etapper:

1.  Sigurdsterrassen påbörjas.

2.  Tillfällig bro byggs över spår.  Tillfälligt 
resecentrum i Klöverns  befintliga  lokaler  
vid Sigurd 3. Nuvarande  stationshus rivs.

3.  Vasaterrassen och Sigurdspassagen byggs 
klart över spåren.

4.  Bussterminalen byggs om.

5.  Kungsängspassagen byggs när  Trafikverket 
byggt om bangården.  
Efter det rivs den tillfälliga bron över spåren.

1. 2.

3. 4.

5.
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Läs mer och tyck till
Samrådstiden för planförslaget är 8 oktober–18 december 2018. Planförslaget finns 
då tillgängligt i stadshusentrén, på stadsbiblioteket, hos Bostad Västerås och på 
 webben, vasteras.se/resecentrum.

På webbplatsen kan du läsa hela detaljplanen, se när och var du kan träffa represen-
tanter för projektet under samrådstiden samt läsa mer om projekt Mälarporten, som 
resecentrum är en del av. 

Berätta vad du tycker
Gå in på Västerås stads webbplats för att lämna dina synpunkter om förslaget:  
vasteras.se/resecentrum.

Du kan även mejla dina synpunkter till byggnadsnamnd@vasteras.se eller posta dem 
till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås. Skriftliga åsikter 
går även att lämna i Mälarportens brevlådor på VL-center i stationshuset, Expect 
Västerås samt i Stadshuset.

Senast 18 december 2018 behöver dina synpunkter ha kommit in. Därefter  kommer 
förslaget att justeras utifrån synpunkterna. Det justerade förslaget ställs sedan ut för 
granskning. Då finns ytterligare en möjlighet att tycka till. 

Tänk på att synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid  
granskningsskedet. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet  
att anta detaljplanen.



Upplev resecentrum i AR-appen
Genom en särskild app till telefonen kan du redan nu uppleva Västerås nya 
 resecentrum i AR (Augmented Reality; Förstärkt verklighet). Ladda ner appen  
Västerås Utvecklas på App Store eller  Google Play.
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